
 
 גאווערנער קעטי האוקול   5/27/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

ָאל׳ פרואוו פראגראם - מיליאן דאלערדיגע ׳קָאנעקט 10גאווערנער האוקול אנאנסירט אנהייב  
 פארשפרייטע ערטער -איניציאטיוו צו ברענגען צוגענגליכע ברָאודבענד אינטערנעט צו ווייט

  
ניו יארק ּפַאווער אויטָאריטעט אויף אויסצוניצן עקזיסטירנדע קאמוניקאציעס אינפראסטרוקטור פאר  

 ברָאודבענד ארויסשטעלונג אין ווילעדזש שערבורן, טשענאנגא קאונטי  
  

ָאל׳ פרואוו אונטערנעמונג: ניקאלס אין טיאגע קאונטי, דער  -נאך דריי טאונס געצילט פאר ׳קָאנעקט
 טאון דייענע אין לואיס קאונטי, און דער טאון פיטקעירן אין סט. לאורענס קאונטי  

  
די   —ָאל׳ איניציאטיוו -ביליאן דאלערדיגע ׳קָאנעקט 1גאווערנער׳ס איבער  פרואוו פראגראם טייל פון 

 ׳סטע יארהונדערט דיגיטאלע אינפראסטרוקטור   21גרעסטע אינוועסטירונג אין ניו יארק׳ס  
  

 
קאונטי מוסטער -ָאל׳ פיר- גאווערנער קעטי האוקול האט היינט געמאלדן דער אנהייב פון א ׳קָאנעקט

- פראיעקט צו ברענגען צוגענגליכע ברָאודבענד אינטערנעט צו מער ניו יארקער איינוואוינער אין ווייט
אין טיאגע   פארשפרייטע ערטער. דער ווילעדזש שערבורן אין טשענאנגא קאונטי, דער טאון ניקאלס

קאונטי, דער טאון דייענע אין לואיס קאונטי, און דער טאון פיטקעירן אין סט. לאורענס קאונטי זענען די  
ביליאן  1ערשטע מוניציפאליטעטן צו געניסן פון די ערשטע ארויסשטעלונג, דורך דער גאווערנער׳ס 

ָאל׳, די גרעסטע אינוועסטירונג ביז היינט אין ניו יארק׳ס  -. ׳קָאנעקט ָאל׳ איניציאטיוו-דאלערדיגע ׳קָאנעקט 
׳סטע יארהונדערט דיגיטאלע אינפראסטרוקטור, צילט איבערצומאכן ניו יארק׳ס דיגיטאלע  21

אינפראסטרוקטור און פארברייטערן ברָאודבענד אינטערנעט, צוגענגליכקייט און יושר'דיגקייט איבער׳ן 
ביליאן דאלער אין פובליק און פריוואטע אינוועסטירונגען. פארשטייער פון דער   1ר סטעיט ניצנדיג איבע

ניו יארק ּפַאווער אויטָאריטעט און ׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳, אינאיינעם מיט שערבורן מעיאר  
טער וויליאם אסי און אנדערע צוזאמארבעטער, היינט זיך אנגעשלאסן צו פארמאל לאזן אין גאנג דעם מוס

 פראיעקט אין דעם ווילעדזש שערבורן.  
    

וויכטיג עס איז פארלעסליכע און  -״די פארלאפענע צוויי יאר האבן דערמאנט ניו יארקער ווי קריטיש
צוגענגליכע ברָאודבענד איז, כדי מיר זאלן קענען בלייבן באהאפטן צו פאמיליע, ארבעט, סקול און  

נען געצווינגען געווארן צו ארבעטן און שטודירן פונדערווייטנס, און  העלטקעיר סערוויסעס, אזוי ווי פילע זע
האט גאווערנער  טיפע שפאלטענעס אין ניו יארק׳ס דיגיטאלע לאנדשאפט זענען אויפגעדעקט געווארן,״ 

טעגליכן לעבן ווי הייצונג,  -״ברָאודבענד אינטערנעט איז פונקט אזוי וויכטיג צום טאג האוקול געזאגט.
ָאל׳ צילט צו שאפן א נייע דיגיטאלע לאנדשאפט פאר ניו -ן עלעקטרישע קראפט, און ׳קָאנעקט וואסער או

יארק דורך בויען זיכערע און צוגענגליכע ברָאודבענד באהעפטונגען אין יעדן ווינקל פון דעם  
נויטיגער פובליק אינפראסטרוקטור וועט נישט נאר  - אינוועסטירונג אין דער העכסט סטעיט.

ערן די פארשריט פון אונזער סטעיט׳ס ערשטע אינוועסטירונג, נאר עס וועט אויך  פארשטערק
 אונטערהייבן עקאנאמישע וואוקס און ארטיגע אינאוואציע ווייט אריין אינ׳ם צוקונפט.״ 

    

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-new-1-billion-connectall-initiative-bring-affordable-broadband__%3B!!MQuuhw!zgY4r0S1DWe32I3yJTL6NTEfyBbXeFhuPcT0pYK7l5wCFN4KiBCGl7tU6uagpRSxUnJoLu4wUh46yNjZuESFg6Y3_YXYvdkQ%24&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf4bf66f2ff3f4a5f6e6b08da3ff4c3eb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637892617747263921%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gCKmJk2P0b8qf%2BarhW9Qer%2B9BMOPMwlBHpi8l2nlrVk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-new-1-billion-connectall-initiative-bring-affordable-broadband__%3B!!MQuuhw!zgY4r0S1DWe32I3yJTL6NTEfyBbXeFhuPcT0pYK7l5wCFN4KiBCGl7tU6uagpRSxUnJoLu4wUh46yNjZuESFg6Y3_YXYvdkQ%24&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf4bf66f2ff3f4a5f6e6b08da3ff4c3eb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637892617747263921%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gCKmJk2P0b8qf%2BarhW9Qer%2B9BMOPMwlBHpi8l2nlrVk%3D&reserved=0


מיליאן דאלער צו צילן ערטער וואו   10ָאל׳ פראגראם אינוועסטירט  -ניו יארק׳ס נייע ׳קָאנעקט
ָאּפטיק בריק צווישן גרויסע דאטא  -ָאּפטיק קען שאפן א פייבער-באזיצטע פייבער-טעקזיסטירנדע סטעי

פארשפרייטע -צענטערס )ערשטע מייל( און איינציגווייזע היימען )לעצטע מייל(, הויפטזעכליך אין ווייט
ערטער וועלכע ווערן נישט סערווירט דורך פריוואטע ברָאודבענד באזארגער. דורך ארבעטן מיט 

, ESDפראפיט קאמיוניטי און ניו יארק סטעיט רעגירונג, אריינגערעכנט -מארבעטער אין דעם נאןצוזא
וועט די דעוועלָאּפמענט אויטאריטעט פון די נארט קאנטרי און דעם סאוטערן טיער נעטווָארק, וועט 

NYPA  דורך  פארוואלטן די ערשטע ברָאודבענד ארויסשטעלונג אין די פיר אויסגעקליבענע קאונטיס
ָאּפטיק אויף דעם ״מיטלסטן -באזיצטע נעטווָארקס צו באהעפטן פייבער-אויסניצן עקזיסטירנדע סטעיט

 היימען און ביזנעסער.   2,000מייל״ צו איבער 
    

ָאל׳ איניציאטיוו רעכנט אריין גרענט פראגראמען צוצושטעלן פינאנצירונג  - סטעיט׳יגער ׳קָאנעקט-דער גאנץ
יטעטן און אנדערע קערפערשאפטן צו פלאנירן, אינזשינערן, און בויען צוטריטליך  צו ארטיגע מוניציפאל

פארשפרייטע ערטער אויסצוציען -ברָאודבענד אינפראסטרוקטור, אן ארויסשטעלונג פראגראם אין ווייט
ברָאודבענד נעטווָארקס צו אומסערווירטע און אונטערסערווירטע היימען און ביזנעסער, א דיגיטאלע  

 'דיגקייט פראגראם איבער׳ן סטעיט, און אנדערע אינאווירנדע פראגראמען.  יושר
    

מוניציפאלע   NYPAארבעטן מיט ׳שערבורן עלעקטריק׳, א  NYPAאין דעם ווילעדזש שערבורן, וועט 
ָאּפטיק  -׳ס עקזיסטירנדע טראנסמיסיע סיסטעם פייבערNYPAעלעקטרישע קראפט קאסטומער, צו ניצן 

מיטלסטן מייל׳, און ארויסהעלפן דער ווילעדזש און די מוניציפאליטעט אין דער  דעם  דראטן פאר-קעיבל
 1,800ָאּפטיק נעטווָארקס צו דער ווילעדזש׳ס  -אויספלאנירן, אינזשענירונג און ארויסבויען די פייבער

אכ׳ן דער פראיעקט איז ערווארטעט צו ווערן אויסגעפירט ביז׳ן ענדע יאר. נ  היימען און ביזנעסער. 
פארטיי -פארענדיגט ווערן וועט דער ברָאודבענד באהעפטונג פארוואלטעט ווערן דורך א דריטע

 בחינם.  -אינטערנעט סערוויס ּפראוויידער פאר כמעט
    

דזשאסטין אי. דריסקאל האט   CEOניו יארק ּפַאווער אויטָאריטעט צווישנצייטיגע פרעזידענט און 
אהעפטונג ערמעגליכט פאר ניו יארקער צו האבן יושר׳דיגע צוטריט ב-״ברָאודבענד אינטערנעט געזאגט,

צו אינפארמאציע ווי אויך פאר פראדוקטן און סערוויסעס. ניצנדיג די פאווער אויטאריטעט׳ס טראנסמיסיע  
סטעיט׳יגע -נעטווָארק צו העלפן באהעפטן מער ניו יארקער צו ברָאודבענד איז א געווינענדע גאנץ

ס ערלויבט אונז צו מאקסימיזירן דאס באניץ פון אונזערע אויסריכטונגען, מיטטיילן סטראטעגיע וועלכ
אונזער טעכנישע קענטעניס און פארשטערקערן אונזערע קאסטומער באציאונגען אלצדינג אויף צו 

-בענעפיטן מער ניו יארקער, איבערהויפט די וועלכע וואוינען און ארבעטן אין געוויסע פון די מערסט ווייט
 פארשפרייטע ערטער פון אונזער גרויסער סטעיט.״  

    

און קאמיסיאנערין האוּפ נייט האט געזאגט,   CEO׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳ פרעזידענט, 
״צו פארזיכערן אז יעדע ניו יארקער האט צוטריט צו צוגענגליכע און פארלעסליכע ברָאודבענד איז  

דער נייער פרואוו פראגראם   געפירטע לייזונגען.-דיגע, קאמיוניטינייטיג און וועט פאדערן המצאה׳-העכסט
ָאל׳ איניציאטיוו איז ווירקליך היסטאריש, אויסניצנדיג די  -אינערהאלב גאווערנער האוקול׳ס ׳קָאנעקט

סטעיט׳ס עקזיסטירנדע דיגיטאלע אינפראסטרוקטור אין נייע וועגן פאר א דירעקטע בענעפיט פאר ניו  
ילעדזש שערבורן און אנדערע מוניציפאליטעטן וועלכע באטייליגן זיך אין דעם פרואוו יארקער. דער וו

פראגראם זאלן אויסגעלויבט ווערן פאר זייער פירערשאפט אין פארברייטערן ברָאודבענד צוטריט און  
פטענע  צוגענגליכקייט כדי אז אלע זייערע איינוואוינער קענען זיך באטייליגן און בליען אין אונזער באהא

 געזעלשאפט.״ 

    
-״פארלעסליכע, צוגענגליכע, צוטריטליכע היי סטעיט סענאטאר פיטער אבעראקער האט געזאגט,

נייטיג פאר עקאנאמישע אנטוויקלונג, עמערדזשענסי סערוויסעס, בילדונג  -ספיעד ברָאודבענד איז העכסט
ָאּפטיק שטייער אין דעם סטעיט בודזשעט און איצט דאס  -קוואליטעט. דאס אפשאפן די פייבער-און לעבנס



ל׳ איניציאטיוו וועט ברענגען אינטערנעט פאר מער מענטשן און אָ -פירן מיט דעם ׳קָאנעקט -פאראויס
 העלפן פארמאכן דעם דיגיטאלן צווישנשייד.״ 

 
, ״די ארבעט צו פארשפרייטן ברָאודבענד איז מיטגליד דזשאן לעמאנדעס האט געזאגט-אסעמבלי 

ענד צו זען אזעלכע  אינטענסיוו און פאדערט פילע ארבעט און מי, און צוליב דעם איז עס אזוי דערפריי
ָאל׳ ברענגען ווייטערדיגע פארברייטערונג אין אלע ערטער פון ניו יארק.  -איניציאטיוון ווי ׳קָאנעקט 

טעגליכע לעבן, און אלע ניו יארקער קומט זיך צו ווערן - נייטיג צו טאג-ברָאודבענד איז געווארן העכסט
ען האבן מיר א ריזיגן ערשטן טריט אין סערווירט דורך אירע בענעפיטן. און מיט אזעלכע פראגראמ
 ברענגען פארלעסליכע ברָאודבענד איבער גאנץ ניו יארק.״  

  
״דאס איז א גרויסער טאג פאר שערבורן  ווילעדזש שערבורן מעיאר וויליאם אסי האט געזאגט,

אר אלע  עלעקטריש קאסטומערס. די אויסזיכטן צו האבן ברָאודבענד אינטערנעט צוטריט גרייט געמאכט פ
שערבורן איינוואוינער און ביזנעסער איז גלייך היינט אזוי ווי די אמאליגע אנקום פון די רעילרָאוד. נייע,  

צוגענגליכע ברָאודבענד אינטערנעט צוטריט וועט סימבאליש פארברייטערן די גרעניצן פון אונזער  
דער ברייטערער וועלט. איך בין גאר  קאמיוניטי, און העלפן שאפן טיפערע באציאונגען צווישן שערבורן און

דאנקבאר צו גאווערנער האוקול, ניו יארק סטעיט און דער פאווער אויטאריטעט פאר׳ן ארבעטן צו מאכן  
 דעם פראיעקט א ווירקליכקייט.״ 

    
״ניו יארק סטעיט סטיוו מענינג האט געזאגט,   CEOסאוטערן טיער נעטווָארק פרעזידענט און 

ָאל׳ און דער ניו יארק ּפַאווער אויטָאריטעט האבן געשאפן א בליק פאר׳ן ברענגען ווירקזאמע,  - ׳קָאנעקט
מיטלען צו די היימען, וואס וועט  -ָאּפטיק לייזונגס-טערמיניגע פייבער-פאקוסירטע, לאנג -מוניציפאל

רווירטע און אונטערסערווירטע הויזגעזינדער אדרעסירן די ברָאודבענד געברויכן פון דער סטעיט׳ס אומסע
פראפיט,  -פאר פילע יארן אינ׳ם צוקונפט. דער קאארדינירטער פלאן טוט סטראטעגיש אויסגלייכן נאן

ָאּפטיק טעלעקאמוניקאציע ארגאניזאציעס ווי דעם סאוטערן טיער -פאקוסירטע פייבער-מוניציפאל
אפ מיט  -עם נארט קאנטרי, און שערבורן עלעקטריק קאנעטווָארק, דעוועלָאּפמענט אויטאריטעט פון ד

NYPA  ָאל׳ אויף שאפעריש אויסצוניצן זייערע געמיינזאמע נכסים און  - און ניו יארק סטעיט ׳קָאנעקט
ספיעד בראודבענד אינפראסטרוקטורן צו סערווירן די איינוואוינער וועלכע  -היי-מיטלען פאר אולטרא 

קוואליטעט, פארלעסליכע, און צוגענגליכע אינטערנעט סערוויס יארן  -נייטיגן זיך דרינגענד אין הויכע
נאכאנאנד. ניו יארק סטעיט איז איינע פון די ערשטע רעגירונג אינסטאנצן וואס איך ווייס אין דעם לאנד  

מיט די קוראזש צו פלאנירן פאר ברענגען פארמעסטערישע ברָאודבענד סערוויסעס צו מארקעטס  
 פראפיט סערוויס ּפרָאוויידער.״ -ן איינציגער פאר קאנטראלירט דורך א

    
דעוועלָאּפמענט אויטאריטעט פון נארט קאנטרי עקזעקיוטיוו דירעקטאר קארל אי. פעראון דזשּוניאר  

״די סטראטעגישע צוזאמארבעט צווישן דער דעוועלָאּפמענט אויטאריטעט און די ניו יארק   האט געזאגט,
פאזיטיווע טריט פאראויס אין פארברייטערן ברָאודבענד אין דעם נארט   ּפַאווער אויטָאריטעט איז א

קאנטרי. העלפן ברענגען ברָאודבענד צו אונטערסערווירטע לאקאציעס אין אונזערע סערוויס ערטער איז  
געווען א הויפט ציל פון דער דעוועלָאּפמענט אויטאריטעט און דער פרואוו פראיעקט אין סט. לאורענס און  

קאונטיס וועלן אונז העלפן ווייטער אנגיין אין נאכקומען סיי אונזער ציל און סיי דער ציל פון  לואיס
 ָאל׳ אונטערנעמונג.״  -גאווערנער האוקול׳ס ׳קָאנעקט

    
   /dband.ny.govhttps://broaָאל׳, באזוכט: -פאר מער אינפארמאציע איבער ׳קָאנעקט

    
    NYPAאיבער 
NYPA   איז די גרעסטע סטעיט פובליק ענערגיע קראפט ארגאניזאציע אין דעם לאנד, וועלכע אפערירט

 80רינדיגע מיילן פון טראנסמיסיע ליניעס. מער ווי  1,400דזשענערעיטינג איינריכטונגען און איבער  16
ענערגיע.  -פראדוצירט איז זויבערע באנייבארע היידראָ  NYPAפראצענט פון די עלעקטריציטעט וואס  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fbroadband.ny.gov%2F__%3B!!MQuuhw!zgY4r0S1DWe32I3yJTL6NTEfyBbXeFhuPcT0pYK7l5wCFN4KiBCGl7tU6uagpRSxUnJoLu4wUh46yNjZuESFg6Y3_cnbR0YH%24&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf4bf66f2ff3f4a5f6e6b08da3ff4c3eb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637892617747263921%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=aBkW1lmONScv0j2pYEKZ4XCFQqLU%2B7iCrVIK5fIkl64%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fbroadband.ny.gov%2F__%3B!!MQuuhw!zgY4r0S1DWe32I3yJTL6NTEfyBbXeFhuPcT0pYK7l5wCFN4KiBCGl7tU6uagpRSxUnJoLu4wUh46yNjZuESFg6Y3_cnbR0YH%24&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf4bf66f2ff3f4a5f6e6b08da3ff4c3eb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637892617747263921%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=aBkW1lmONScv0j2pYEKZ4XCFQqLU%2B7iCrVIK5fIkl64%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fbroadband.ny.gov%2F__%3B!!MQuuhw!zgY4r0S1DWe32I3yJTL6NTEfyBbXeFhuPcT0pYK7l5wCFN4KiBCGl7tU6uagpRSxUnJoLu4wUh46yNjZuESFg6Y3_cnbR0YH%24&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf4bf66f2ff3f4a5f6e6b08da3ff4c3eb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637892617747263921%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=aBkW1lmONScv0j2pYEKZ4XCFQqLU%2B7iCrVIK5fIkl64%3D&reserved=0


NYPA  ניצט נישט קיין שום שטייער געלטער אדער סטעיט קרעדיט. אירע אפעראציעס ווערן פינאנצירט
דורך דאס פארקויף פון באנדס און איינקונפט פארדינט אינגאנצן דורך פארקויפן עלעקטריק. פאר מער  

,    אינסטאגראם, פעיסבוק, טוויטעראון פאלגט אונז נאך אויף  www.nypa.govאינפארמאציע באזוכט 
 .  אין-לינקד און  מבלערטאָ 

    
 איבער ״עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט״ 

( איז ניו יארק'ס הויפט עקאנאמישע אנטוויקלונג אגענטור  ESDעמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳ )׳
(www.esd.ny.gov דער מיסיע פון .)ESD   איז צו שטיצן און אונטערהייבן אן אויפגעלעבטע און

וואקסנדער עקאנאמיע, דערמוטיגן דאס שאפן פון נייע דזשאבס און עקאנאמישע געלעגנהייטן, העכערן  
איינקונפט פאר׳ן סטעיט און אירע מוניציפאליטעטן, און דערגרייכן סטאבילע און אויסגעברייטערטע  

ָאונס, גרענטס, טעקס קרעדיטס און אנדערע סארטן פינאנציעלע הילף,  ארטיגע עקאנאמיעס. דורך ניצן ל 
צו פארבעסערן פריוואטע ביזנעס אינוועסטירונג און וואוקס צו טרייבן דזשאב שאפן און   ESDשטרעבט 

איז אויך די הויפט אדמיניסטראטיווע  ESDשטיצן בליענדע קאמיוניטיס לענגאויס ניו יארק סטעיט. 
אויפזען אויף די ניו יארק סטעיט ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסילס און די   אגענטור וואס טוט

מארקעטינג פון די ׳איי לָאוו ניו יארק׳, די סטעיט׳ס איקאנישע טוריזם ברענד. פאר מער אינפארמאציע  
אויף ראיאנישע קאונסילס און ׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳,  

  www.esd.ny.gov און www.regionalcouncils.ny.gov באזוכט

    
 ### 
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